
                                                                                                  
 

VILA	  GALÉ	  ECO	  RESORT	  DE	  ANGRA 
ENDEREÇO:	  ESTRADA	  VEREADOR	  BENEDITO	  ADELINO,	  8413	  –	  FAZENDA	  TANGUÁ	  –	  ANGRA	  

DOS	  REIS	  -‐	  RJ 
FONE:	  55	  (24)	  3379-‐2800	  	   

TARIFÁRIO:	  PARA	  HOSPEDAGEM	  ENTRE	  21/12/2013	  a	  20/12/2014	  
 

CATEGORIA	  
TARIFA	  

BALCÃO	  /	  
VENDA	  

TARIFA	  ACORDO	  
21/12/2013	  a	  
31/01/2014	  

Exceto	  Reveillon	  
	  

	  	  	  	  TARIFA	  ACORDO	  
*	  17	  A	  21/04/2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

TARIFA	  ACORDO	  
01/02/14	  a	  20/12/14	  Exceto	  
Carnaval,	  Feriados	  e	  período	  

de	  28/05	  a	  17/07/2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

REVEILLON	  	  
(Obrigatório,	  mínimo	  de	  4	  

noites)	  

CARNAVAL	  
(obrigatório	  28/02/14	  a	  

05/03/2014)	  

STANDART	  DBL	   R$ 900,00 R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 487,50	   R$ 5.085,00	   R$ 4.312.55	  
STANDART	  SGL	   R$ 810,00 R$ 607,50 R$ 607,50 R$ 438,75	   R$ 3.622,50	   R$ 3.506.27	  
SUPERIOR	  DBL	   R$ 1.080,00 R$ 810,00 R$ 810,00 R$ 585,00	   R$ 5.625,00	   R$ 4.987.55	  
SUPERIOR	  SGL	   R$ 990,00 R$ 742,50 R$ 742,50 R$ 536,25	   R$ 4.162,50	   R$ 4.181.27	  

SUÍTE	   R$ 1.170,00 R$ 877,50 R$ 877,50 R$ 633,75	   R$ 5.895,00	   R$ 5.325.05	  
SUÍTE	  SUPERIOR	   R$ 1.350,00 R$ 1.012,50 R$ 1.012,50 R$ 731,25	   R$ 6.435,00	   R$ 6.000.05	  

SUÍTE	  PRESIDENCIAL	   R$ 2.700,00 R$ 2.025,00 R$ 2.025,00 R$ 1.462,50	   R$ 10.485,00	   R$ 11.062.55	  
CAMA	  EXTRA	  APTO.	   R$ 315,00 R$ 236,25 R$ 236,25 R$ 170,63	   R$ 2.137,50	   R$ 1.650.02	  
CRIANÇA	  4-‐12	  ANOS	   R$ 157,50 R$ 118,13 R$ 118,13 R$ 85,31	   R$ 1.068,75	   R$ 825.01	  
CAMA	  EXTRA	  AP.	  SUP	   R$ 378,00 R$ 283,50 R$ 283,50 R$ 204,75	   R$ 2.326,50	   R$ 1.886.27	  
CRIANÇA	  4-‐12	  ANOS	   R$ 189,00 R$ 141,75 R$ 141,75 R$ 102,38	   R$ 1.163,25	   R$ 943.14	  
CAMA	  EXTRA	  SUÍTE	   R$ 409,50 R$ 307,13 R$ 307,13 R$ 221,81	   R$ 2.421,00	   R$ 2.004.40	  
CRIANÇA	  4-‐12	  ANOS	   R$ 204,75 R$ 153,56 R$ 153,56 R$ 110,91	   R$ 1.210,50	   R$ 1.002.20	  
CAM	  EXTRA	  SUÍ.	  SUP	   R$ 472,50 R$ 354,38 R$ 354,38 R$ 255,94	   R$ 2.610,00	   R$ 2.240.65	  
CRIANÇA	  4-‐12	  ANOS	   R$ 236,25 R$ 177,19 R$ 177,19 R$ 127,97	   R$ 1.305,00	   R$ 1.120.32	  
CAM	  EXTRA	  SUÍ.	  PRES	   R$ 945,00 R$ 708,75 R$ 708,75 R$ 511,88	   R$ 4.027,50	   R$ 4.012.52	  
CRIANÇA	  4-‐12	  ANOS	   R$ 472,50 R$ 354,38 R$ 354,38 R$ 255,94	   R$ 2.013,75	   R$ 2.006.26	  
PLANO	  FAMILIA	  STD	   R$ 1.530,00 R$ 1.147,50 R$ 1.147,50 R$ 828,75 - - 

PLANO	  FAMILIA	  SUP.	   R$ 1.836,00 R$ 1.377,00 R$ 1.377,00 R$ 994,50 - - 

	  
	  
	  



                                                                                                  
Observações/Condições:  
 
CONDIÇÕES GERAIS: 

- É obrigatória solicitação prévia de reserva via fax ou e-mail com devida identificação de 

vínculo trabalhista Funcef ou CEF; 

- Somente associados FUNCEF possui direito ao benefício; 

- Condição não extensiva aos dependentes; 

- Obrigatório hospedagem mínima de 3 Noites para: Cumbuco, Marés, Eco Resort do Cabo e 

Eco Resort de Angra. 

 

-ACOMODAÇÕES PLANO FAMÍLIA: 

Apartamento– preço para 02 aptos comunicantes ou lado a lado, dependendo da disponibilidade, 

para acomodar 01 casal e 02 Chd’s de até 12 anos 

 
- POLÍTICA DE EARLY BOOKING : 

Réveillon: 

10% de desconto no valor do pacote para pré-pagamento integral até 30 de setembro de 2013.  

Para reservas com hospedagem de 7 noites passando pelo pacote: 15% de desconto com pré-

pagamento integral até 30 de setembro de 2013.  

Carnaval: 

10% de desconto no valor do pacote com pré-pagamento integral até 30 de novembro de 2013. 

Exceto Vila Galé Salvador. 

 
PACOTES OBRIGATÓRIOS:  

Todas as reservas que incluam uma das seguintes datas estão sujeitas a uma estadia mínima:  

Passando por 31 de Dezembro de 2013= Estadia Mínima de 4 noites.  

Carnaval: 28 de Fevereiro a 05 de Março de 2014.  

Fortal: Minímo de 3 noites para o Vila Galé Fortaleza. 

Semana Santa: 17 a 21 de Abril de 2014.  

São João: 21 a 24 de Junho de 2014 para o Vila Galé Marés e Vila Galé Eco Resort do Cabo. 

 
1. Garantia: 

Para que as reservas de sua empresa sejam garantidas deverá ser enviado um documento 

garantindo o pagamento em caso de no show ou o número do cartão de crédito com a autorização de 



                                                                                                  
débito. 

Pré-pagamento para o Pacote de Réveillon e Carnaval: a reserva somente será garantida 

mediante o envio do comprovante do 1º pagamento conforme instruções abaixo 

2. Cancelamento: 
 
- 48 Hrs  antes da data de chegada do hóspede – não haverá cobrança. Inferior a 48 Hrs antes da 

data de chegada do hóspede: 

• Vila Galé Salvador e Vila Galé Fortaleza: cobrará 01 diária 

• Vila Galé Marés, Vila Galé Eco Resort de Angra e Vila Galé Eco Resort de Cabo que serão 

cobradas 03 diárias. 

- Para os feriados listados acima, o prazo para cancelamento sem cobrança é de até 07 dias antes da 

chegada do hospede, cancelamentos após essa data, será cobrado período integral do pacote.  

- Nos periodos de Reveillon e Carnaval: Valores pré-pagos não serão reembolsáveis em caso de 

cancelamento. Havendo no-show não haverá devolução de valores ou sistema de créditos em diárias 

para utilização posterior. 

 

3. Check-In e Check-Out: 

As diárias iniciam às 14 horas e encerram às 12 horas para o Vila Galé Salvador e Vila Galé Fortaleza. 

Para os resorts com sistema All Inclusive Vila Galé Marés, Vila Galé Cumbuco, Vila Galé Eco Resort de 

Angra e Vila Galé Eco Resort do Cabo as diárias iniciam às 15 horas e encerram às 12 horas.  

Havendo a necessidade de early check in ou late check out, é necessário comunicar o hotel, que 

havendo disponibilidade poderá conceder, mediante o pagamento conforme valores abaixo: 

1) RESORTS: 

 Early Check-in: Entre 10h30 e 12h00 - R$ 100,00 por pessoa 
            Entre 12h00 e 15h00 - R$ 50,00 por pessoa 
Late Check-out: Até as 15h00 - R$ 50,00 por pessoa 
                        Até as 18h00 - R$ 100,00 por pessoa 

 Antes das 10h30 e após as 18h00 será cobrado o valor da diária. 
  
 Crianças até 12 anos deverá ser cobrado 50% do valor; 
 

Os valores acima não contemplam a utilização de apartamentos. 

 

2) VILA GALÉ FORTALEZA E SALVADOR; 

 Early Check-in: entre 10h30m e 12hs - R$ 100,00 por pessoa 
             entre 12hs e 14hs R$ 50,00 por pessoa 



                                                                                                  
Late Check-out: Até as 14h - R$ 50,00 por pessoa 
             Até as 18h - R$ 100.00 por pessoa 

Antes das 10h30m e após as 18h será cobrado o valor da diária. 
 
Crianças até 12 anos deverá ser cobrado 50% do valor; 
 

Os valores acima não contemplam a utilização de apartamentos. 

 

4. Formas de Pagamento: 

 

- Pré-pagamento: deverão realizar depósito antecipado de 07 dias antes da entrada do hóspede.  

 
5. Política de Criança: 

 
- 0 a 12 anos: 01 criança no mesmo apto dos pais, a hospedagem será free e a alimentação 

também, mediante disponibilidade de cama extra.  

-0 a 12 anos: 02 crianças no mesmo Chalé dos pais, a hospedagem será free e a alimentação 

também, mediante disponibilidade de cama extra. Condição para o Vila Galé Marés e o Vila Galé 

Cumbuco. Exceto reveillon e Carnaval.  

- 0 a 12 anos: 02 crianças na mesma Suíte dos pais, a hospedagem será free e a alimentação 

também, mediante disponibilidade. Condição para o Vila Galé Cumbuco. Exceto reveillon e 

Carnaval.  

- No período de Reveillon e Carnaval somente 01 chd até 12 anos é free. 

- Para a acomodação de criança, mesmo sendo cortesia, e de triplo é necessario consulta, prévia, de 

disponibilidade da cama extra. 

 

6. Informações adicionais: 

 Tarifas por apartamento, em Reais; 

 Tarifas válidas somente para mercado nacional e individual; 

 Tarifas não válidas para congressos, grupos, feiras e eventos. As tarifas para grupos acima 

de 15 apartamentos serão cotizadas caso a caso e deverão ser solicitadas ao hotel. 

 Tarifas NET 

 As tarifas acima não são validas para grupos no periodo de 21.12.13 a 31.01.14; 

 Os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio; 



                                                                                                  
 Os valores dos suplementos de MAP, FAP e AI só são validos se utilizados em todo o periodo 

da hospedagem, 

 Suplemento de criança até 12 anos = 50% do valor do adulto; 

 Nossos apartamentos comportam no máximo 01 cama extra, 

Para diárias pré/pós o período do Pacote Carnaval, aplicar a tarifa vigente na época 

 

 

	  
	  
	  	  	  FOTOS	  DO	  HOTEL	  

 

	  
 


